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હ્યુન્ડાઈ પાકિસ્તાને િથિત િાશ્મીર સોથિડકેરટી ડે થનથમત્તે સોથિયિ મીકડયા પર 
િરિેી પોસ્ટ અગંે મીકડયાના સવાિો પર સત્તાવાર પ્રવક્તાનો જવાબ 
ફેબ્રુઆરી 08, 2022 

 

હ્યનુ્ડાઈ પાકિસ્તાન દ્વારા િથિત િાશ્મીર સોથિડકેરટી ડ ેથનથમત્તે સોથિયિ મીકડયા પર િરવામાં આવિેી પોસ્ટ 
અગંે મીકડયાના સવાિોનો જવાબ આપતા સત્તાવાર પ્રવક્તા શ્રી અરરદમ બાગચીએ જણાવયું : 

 

"અમ ેહ્યુન્ડાઈ પાકિસ્તાન દ્વારા િથિત િાશ્મીર સોથિડેકરટી ડ ેપર એિ સોથિયિ મીકડયા પોસ્ટ જોઈ હતી. 
રથવવાર, 6 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ આ સોથિયિ મીકડયા પોસ્ટ િયા પછી તરત જ થસયોિ ખાતે અમારા 
રાજદૂત ેહ્યુન્ડાઈ હેડક્વાટટરનો સંપિટ િયો અને ખુિાસો માગં્યો હતો. બાદમા ંવાધંાજનિ પોસ્ટ દૂર િરવામાં આવી 
હતી. થવદેિ મંત્રાિય દ્વારા ગઈિાિે 7મી ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ કરપથલિિ ઓફ િોકરયાના રાજદૂતને 
બોિાવવામાં આવયા હતા. હ્યુન્ડાઈ પાકિસ્તાન દ્વારા અસ્વીિાયટ સોથિયિ મીકડયા પોસ્ટ પર સરિારની તીવ્ર 
નારાજગી તેમને જણાવવામાં આવી હતી. આ મામિો ભારતની પ્રાદેથિિ અખંકડતતા સાિે સંબંથધત છે જેના 
પર િોઈ સમાધાન િઈ િિે નહીં તે બાબત પણ જણાવવામા ંઆવી હતી. અમ ેઅપેક્ષા રાખીએ છીએ િે િંપની 
આ મુદ્દાઓને યોગ્ય રીતે ઉિેિવા માટે યોગ્ય પગિા ંિેિે. કરપથલિિ ઓફ િોકરયાના થવદેિ પ્રધાન શ્રી ચુંગ યુઇ-
યોંગે આજે સવારે થવદેિ મતં્રીને ફોન િયો હતો. તેઓએ ઘણા મુદ્દાઓ પર ચચાટ િરી હતી અને થવદેિ મંત્રીએ 
પણ જણાવયંુ િે તેઓ સોથિયિ મીકડયા પોસ્ટ ભારતના િોિો અને ભારત સરિારની િાગણી દુભાઈ તે બદિ 
ખેદ વયક્ત િરે છે. 
 

હ્યુન્ડાઇ મોટસટ દ્વારા એિ થનવેદન પણ બહાર પાડવામાં આવયંુ હતુ ંજેમા ંભારતના િોિો પ્રત્યે તેનો ઊંડો ખદે 
વયક્ત િરવામાં આવયો હતો અને સ્પષ્ટ િયુું હતુ ંિે તે રાજિીય અિવા ધાર્મમિ મુદ્દાઓ પર કટપ્પણી િરતી નિી. 
 

ભારત થવથવધ કે્ષત્રોમાં થવદેિી િંપનીઓના રોિાણને આવિારે છે. પરંત ુસાિે સાિે એવી અપેક્ષા પણ રાખવામાં 
આવે છે િે આવી િંપનીઓ અિવા તેમની સાિે સિંળાયેિી સંસ્િાઓ સાવટભૌમત્વ અને પ્રાદેથિિ અખંકડતતાની 
બાબતો પર ખોટી અને ભ્રામિ કટપ્પણીઓિી દૂર રહેિ.ે" 
 

નવી કદલ્હી 
ફબે્રઆુરી 08, 2022 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 
 


